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Vivida Assistans i korthet
Vivida Assistans erbjuder individuellt anpassad personlig assistans 

till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. Vi är 

en privat assistanssamordnare med verksamhet i hela landet.

Vivida strävar efter att vara Sveriges mest seriösa samordnare av 

personlig assistans. Hos oss får du öppenhet och insyn och det vi lo-

var det håller vi. Med delaktighet från den funktionsnedsatte och en 

gedigen personalomsorg skapar vi en seriös assistanssamordning.

Vivida fokuserar på kundvärde och investerar bland an-

nat genom det helägda dotterbolaget Vivida Assistansboende 

pengar i utveckling av bostäder anpassade för personer med 

funktionsnedsättning.

Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.

Välkommen till Vivida!
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Året i korthet

Året i korthet
Omsättningen för 2010 ökade med 38,1 procent till 141,9 miljoner kronor (102,7).•	

Rörelseresultatet ökade till 5,7 miljoner kronor (2,6).•	

Årets resultat efter skatt ökade till 3,9 miljoner kronor (3,1).•	

Rörelsemarginalen ökade till 4,0 procent (2,6).•	

Vivida har utvecklat och expanderat sina verksamheter på ett flertal orter i Sverige.•	

Vivida har invigt Assistansboende - en ny boendeform anpassad för personer med personlig •	

assistans.

Flerårsöversikt
2010 2009 2008 2007 2006 2005

Omsättning, mkr  141,9  102,7  79,6  59,2  37,9  20,7
Rörelseresultat, tkr  5 699  2 650  3 533  508  46  -526
Rörelsemarginal, %  4,0  2,6  4,4  0,9  0,0  neg
Resultat före skatt, tkr  5 377  4 004  3 088  586  57  -535
Balansomslutning, mkr  29,6  25,1  16,4  10,6  6,1  4,2
Soliditet, %  30,6  21,2  17,0  6,8  3,0  2,9
Skuldsättningsgrad, %  0  0  0  0  0  0
Antal anställda, medeltal  260  215  165  123  84  51
Antal anställda vid årets slut, totalt  655  610  494  337  230  129
Omsättning per anställd, tkr  546  478  482  481  451  406
Antal utbildningstillfällen  332  75  206  100  25  10
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Vd har ordet

7Vivida fortsätter att växa. Hur ser du 
på det?
I likhet med tidigare år fortsätter Vivida att växa 
med en stabil tillväxt kring 30 procent. 2010 
blev något bättre än budget men vi är också 
bättre rustade att ta hand om en tillväxtökning 
än vi varit tidigare. Det glädjer mig att vi kan 
fortsätta växa i den takt vi planerat. Tillväxten 
gör det möjligt för oss att bygga vidare på vår 
organisation och utveckla fler tjänster. Under 
2010 har vi bland annat lanserat en ny tjänst 
för våra kunder, nämligen vårt assistansbo-
ende. Slutet av 2010 innebar även spännande 
tid eftersom vi då började få ett hum om hur 
tillståndsmekanismerna skulle kunna tänkas 
fungera.

Vad innebär tillståndskravet för 
Vivida?
Socialstyrelsen har varit väldigt tydlig med att 
den inte vet var ribban för tillstånd kommer att 
ligga. Myndigheten har för avsikt att bestäm-
ma kraven för branschen utifrån de ansökning-
ar som skickats in. Ur det perspektivet är det 
omöjligt att sia om hur tillståndet kommer att 
påverka Vivida som företag och branschen om 
helhet. Klart är dock att tillståndsplikten kom-
mer leda till förändring. En del som är bra, en 
del som är mindre bra. 

Hur tror du att branschen kommer 
att påverkas?
Det positiva är att en myndighet får till uppgift 
att granska kvalitén på den assistans som vi ut-
för. Vem som helst kan inte längre bara starta 
ett assistansbolag utan några som helst kun-
skaper och ansvara för svårt sjuka människors 
liv. Det negativa är att det finns en betydande 
risk att tillsynen av branschen bygger på en 
teoretisk modell som inte överinstämmer med 
verkligheten. Man köper in en tjänst i syfte att 
skapa en bra ansökan, men avser sedan att ut-
föra assistansen på ett annat sätt. Här utgör 
tillsynen av tillståndet en avgörande punkt. Om 
myndigheten inte utövar kontinuerlig tillsyn 
finns det risk att tillståndet endast blir ett slag 
i luften. En annan risk är att tillståndsadminis-
trationen blir så omfattande att flertalet av de 
små företagen helt enkelt väljer att lägga ner 
sin verksamhet. Ett sådant scenario vore olyck-
ligt eftersom det mest positiva med genom-
förandet av assistansreformen är att det äkta 
kundvalet har skapat en mångfald och idérik-

dom bland utförarna, i synnerhet de små, som 
har berikat branschen. Det är också viktigt att 
känna till att Socialstyrelsens uppdrag är att 
utöva tillsyn över kvalitén inte av hur bolaget 
sköter sig som företag.

Det förekommer en ganska hätsk 
debatt om fusk i branschen. Vad 
innebär det?
Förenklat pågår diskussioner om två typer av 
fusk. Den första är ren kriminalitet där utfö-
raren i maskopi med den ”funktionsnedsatte” 
lurar till sig assistans och assistansersättning 
som de delar på. Vi minns kanske den s.k. 
kaninmannen som blev ertappat dansande 
på Lisebergs dansbana iförd en kaninkostym. 
Detta trots att han ”skulle vara” svårt handi-
kappad och rullstolsburen. Dessa bedrägerier 
mot kommuner och Försäkringskassan har 
satts i system av vissa aktörer som insett att 
de lätt kan tjäna stora pengar på assistans ge-
nom att personer utan svensk medicinsk bak-
grund lurar till sig intyg och sedan assistans. 

Den andra delen handlar om timfusk d.v.s. 
att bolaget eller kommunen fakturerar 
Försäkringskassan assistanstimmar som inte 
har utförts. Som exempel kan nämnas att 
den assistansberättigade efter utredning av 
kassan beviljas 80 timmar per vecka i assistans. 
Assistansbolaget utför endast 40 timmar men 
fakturerar 80 timmar och stoppar resten i egen 
ficka. Min personliga uppfattning är att detta 
är mycket allvarligare än de rena bedrägerier-
na eftersom timfusket drabbar en person som 
behöver hjälp, medan bedrägerierna ”endast” 
drabbar skattebetalarna. 

Det finns även en tredje typ av fusk som är 
ett resultat av dålig eller obefintlig efterlevnad 
av det befintliga regelverket. Det handlar om 
att samordnare använder assistansersättning-
en på ett felaktigt sätt. Antingen som ett brott 
mot skattelagstiftningen, t.ex. genom att be-
tala ut skattefria reseersättningar till anhöriga 
eller tillåter att den assistansberättigade får 
spara pengar på s.k. klientmedelskonton fast 
detta uttryckligen är förbjudet. Den typen av 
fusk gör det svårt att konkurrera på lika villkor. 
Det blir så att säga en konkurrensnackdel att 
följa regelverket.

Det problemet kommer sig av att de rätts-
vårdande myndigheterna inte har efterlevt de 
regler som träffar branschen under många år. 
Eftersom konkurrensen är knivskarp och rörlig-

heten hos kunderna stor, vänder de sig till den 
assistanssamordnare som ger dem bäst villkor. 
Jag är medveten om att jag får kunderna att 
framstå som ohederliga, men så är generellt 
inte fallet. Problemet bottnar i att förutom 
obefintlig efterlevnad av regelverket saknas all 
form av information till de assistansberättiga-
de om vad ersättningen får användas till. När 
sedan två samordnare uppger olika uppgifter. 
Den ena att det är förbjudet att bekosta an-
hörigas resor utomlands, den andra att det är 
okej och ingen information om vad som gäller 
finns (om man inte är jurist och vet hur man ska 
söka) är valet lätt i synnerhet som det förekom-
mit en hätsk debatt i tidningarna att assistans-
samordnarna roffar åt sig skattemedel.

Fuskdebatten har dock ett större djup. Som 
om inte ovan angivna problem är tillräckliga 
verkar det som lagstiftaren och ansvariga myn-
digheter står handfallna inför hur fusket ska an-
gripas. Det kallas till möte där hela branschen 
dras över en kam och där branschen ombedes 
ta tag i sina problem osv. Jag får uppfattningen 
att myndigheterna tycker att frågan är obe-
kväm eller åtminstone besvärande och det bäs-

sju frågor om framtiden

Fredric Käll, VD Vivida Assistans

intervju med Fredric Käll, Vd för Vivida Assistans AB
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ta vore om den bara försvann, eller åtminstone 
att någon annan kan lösa problemet.

Under flera år, men i synnerhet sista 
tiden, har det förekommit debatt om 
vinster inom privat vård och om-
sorg. Vad är din uppfattning om den 
debatten?
Min uppfattning är att den debatten består av 
två dimensioner. Å ena sidan huruvida privat 
vård och omsorg överhuvudtaget ska få gå 
med vinst och å andra sidan frågan om hur den 
vinsten används.

Min bedömning av det politiska läget är att 
det från alliansens sida inte finns ett problem 
med vinster inom vård och omsorg. Inom soci-
aldemokratin är det dock mer svårtytt. Signaler 
jag fått verkar tyda på att så länge det inte blir 
en negativ debatt om vinster så är vinster inte 
heller en fråga för partiet. På vänsterflanken 
finns dock en åsikt om att de privata bolagen 
som bedriver skattefinansierad verksamhet 
med samma eller bättre kvalitet som det all-
männa och genererar överskott borde kunna 
ge mer vård och omsorg för överskottet i stället 
för att använda vinsterna till annat. Utan att ge 
sig in i en ideologisk diskussion kan jag dock 
konstatera att frågan om vinster inom skatte-
finansierad vård och omsorg för tillfället inte är 
en aktuell fråga.

Uppräkningen av schablonbeloppet 
har varit lägre under de senaste två 
åren, hur ser du på det?
Signaler har kommit från politiskt håll att de 
tycker att branschen historiskt sätt har blivit 
överkompenserade och att en justering över ti-
den måste ske. Så må vara fallet men om man 
betänker att den absoluta majoriteten av de bo-
lag som verkar i dag har bildats de senaste åren 
frågar man sig vem som har överkompenserats 
och varför de nybildade bolagen skall belastas 
med en kompensering? Ett annat problem med 
uppräkningen är att den beräkningsmodell som 
Försäkringskassan använder sig av är väldigt 
trubbig och bygger på en antagen schablon där 
assistentens lönekostnad bedöms utgöra 87 
procent av ersättningen och övriga kostnader 
13 procent. Denna schablon saknar förankring 
i verkligheten och bygger enligt min uppfatt-
ning på ett antagande från Försäkringskassans 
sida. Kostnadsfördelningen varierar beroende 
på storlek på bolag, på assistansupplägget, 
d.v.s. vad som ingår i anordnarens upplägg 
och geografi. Eftersom det svårligen går att 
minska den administrativa kostnaden, den 
kommer snarare att öka i och med tillstånds-
frågan, utan att sänka kvalitén på assistansen, 
återstår endast assistenternas löner att reglera 
verksamhetens bärighet med. En minskning av 

uppräkningen av schablonbeloppet kommer 
långsiktigt att leda till att assistansbranschen 
kommer att ha svårt att rekrytera assistenter 
och därför kommer kvalitén att urvattnas. Det 
är min uppfattning att uppräkningen av scha-
blonbeloppet måste följa kostnadsutvecklingen 
i samhället. Vill lagstiftaren komma åt ”över-
vinster” bör den reglera utförandekraven, d.v.s. 
skapa ett minimum för utförandet av assistan-
sen. Då kommer man åt de aktörer som driver 
en budgetassistans för att generera så mycket 
vinst som möjligt utan att begränsa de aktörer 
som utför en kvalitativ assistans.

Branschen har den senaste tiden 
genomgått en förändring vad gäller 
ägandestrukturer. Vad är din åsikt 
om det?
De senaste åren har en våg av uppköp och fu-
sioner ägt rum. Så mycket att det är svårt att 
få ett grepp om hur många aktörer det finns på 
marknaden och vem som äger vem. Klart är att 
branschen domineras av tre aktörer. Humana, 
Frösunda LSS och Olivia. Dessa aktörer har i all 
väsentlighet dammsugit marknaden på med-
elstora bolag vilket innebär att det i dag en-
dast finns ett fåtal privatägda kvar. En sådan 
utveckling i kombination med att tillståndsfrå-
gan antagligen kommer att sätta stopp eller 
åtminstone starkt begränsa bildandet av nya 
assistansbolag, gör att mångfalden urvattnas. 
Likväl har ingen part en dominerande ställning. 
Den största aktören har endast 5 procent av 
marknaden.

Hur ser du på framtiden för 
branschen?

Min personliga uppfattning är att branschen är 
på väg in i en ny fas. Vi går mot en mer reglerad 
och därmed professionell, men kanske mindre 
personlig utförd assistans. Stordrift i stället för 
det lilla. Jag tror också att vi framtiden kommer 
att se en ökad detaljreglering av branschen 
med en större likriktning i syfte att kontrolle-
ra kostnaderna. Denna utveckling befarar jag 
kommer ske på bekostnad av närheten och det 
individuella som dominerar i branschen i dag.

Hur kommer Vivida att klara sig?
Det är min uppfattning att Vivida står väl rustat 
för att kunna hantera en sådan utveckling och 
att vi med vår modell kan få en konkurrensför-
del av att vi kan bibehålla det personliga och 
individuella när andra går från det. Jag hoppas 
att de närmaste åren ska visa att min bedöm-
ning är rätt och att Vivida kan fortsätta att ge 
kvalitativ god assistans till alla de som valt oss 
som samordnare.

Vi som arbetar på Vivida ser fram mot 2011 
med spänning och hoppas att vi får möjlighet 
att visa upp för fler det vi är duktiga på, näm-
ligen att bedriva personlig assistans. Jag vill 
också tacka alla medarbetare för det gångna 
året och hoppas att ni som jag kan känna en 
stolthet i det vi gör.

Fredric Käll
VD Vivida Assistans
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Affärsidé, mål och strategier
Affärsidé
Vivida Assistans affärsidé är att erbjuda indivi-
duellt anpassad assistans till funktionsnedsatta 
barn, ungdomar och vuxna i hela landet.

Vision
Vivida Assistans ska vara Sveriges ledande fö-
retag inom samordning av personlig assistans.

Värderingar
Vivida Assistans är byggt utifrån en stark etisk 
plattform baserat på ett antal kärnvärden. 
Dessa kärnvärden genomsyrar hela verksam-
heten och ligger till grund för alla beslut i före-
taget. Vivida Assistans kärnvärden är:

Omtanke •	
Ansvar•	
Kompetens•	
Förtroende•	

operativa mål
Vividas långsiktiga mål är att vara Sveriges le-
dande samordnare av personlig assistans.

På kort sikt är Vivida Assistans mål att:
•	 öka	kompetens	och	kunskap	i	

organisationen
•	 bredda	erbjudandet	för	Vividas	kunder	och	

medarbetare
•	 hantera	tillväxttakten	genom	en	effektiv	

organisation

Finansiella mål
tillväxt
Vivida har inga procentuella tillväxtmål. För 
2011 är målet att försäljningen ska fortsätta 
öka jämfört med föregående års försäljning.

Lönsamhet
Vividas mål är att verksamheten under räken-
skapsåret 2011 ska nå en förbättrad lönsamhet 
på helårsbasis jämfört med 2010.

Måluppfyllelse 2010
Vivida har under 2010 ökat omsättningen med 
38,1 procent, från 102,7 mkr till 141,9 mkr samt 
visat ett positivt resultat. Rörelsemarginalen 
ökade från 2,6 procent till 4,0 procent. 
Resultat efter skatt uppgick till 3,9 mkr. Under 
året utsågs Vivida för andra året i rad till ett 
Gasellföretag av Dagens Industri och bolaget 

erhöll för andra året i rad högsta kreditvärdig-
het av Sveriges ledande kreditupplysningsföre-
tag UC. Under 2010 erhöll Vivida även en så 
kallad R-licens för sitt etikarbete. R-licensen 
visar att bolaget arbetar i enighet med sina 
kärnvärden.

Under 2010 har Vivida genomfört allt fler 
utbildningstillfällen och utbildningsorganisatio-
nen har utvecklats. Under året har Vivida bland 
annat presenterat ett nytt utbildningsprogram 
för personliga assistenter och kompletterat ut-
budet av utbildningar.

Successivt har Vivida breddat sitt erbjudan-
de och sin service till kunder och medarbetare. 
Under 2010 har Vivida bland annat invigt en ny 
boendeform - assistansboende - för personer 
med personlig assistans.
Tillväxten har hanterats på ett effektivt sätt, 
viktiga rekryteringar har gjorts och företaget 
har fortsatt utveckla styr- och ledningssyste-
men och har därigenom också kunnat höja bo-
lagets rörelsemarginal.

strategier
Vivida Assistans strategi för att öka kvaliteten 
i den service som företaget erbjuder sina kun-
der handlar om kompetensutveckling, trygghet 
och omsorg. Detta ska främst uppnås genom 
ytterligare satsningar på utbildning i egen regi. 
Vivida Assistans ska använda underleverantör 
eller partners när bolaget saknar egna resurser 
eller kompetens. Vivida ska också bredda verk-
samheten där det finns naturliga synergier. 

Framtidsutsikter
Vivida Assistans fortsätter att växa under 2011. 
Tillväxten sker främst genom nya kunder som 
kommer tack vare rekommendationer från 
befintliga kunder. Vivida växer även genom 
en breddning av företagets erbjudande och 
service till befintliga kunder. Det gäller exem-
pelvis utveckling av den nya boendeformen 
Assistansboende. Detta gör Vivida till en än 
mer attraktiv uppdragsgivare och arbetsgivare. 

Vivida Assistans ser flera intressanta affärs-
möjligheter under 2011. Kan dessa möjligheter 
tillvaratas på ett effektivt sätt kan goda förut-
sättningar skapas för en fortsatt positiv utveck-
ling under kommande räkenskapsår.
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Vividas värdegrund
Vividas arbete med socialt ansvarstagande, människosyn, arbetsförhållanden, 
miljöarbete tar sin utgångspunkt i företagets värdegrund samt i Fn:s global 
Compact. 

Vividas kärnvärden är omtanke, ansvar, 
kompetens och förtroende. 

Kärnvärdena är den moraliska och etiska 
värdegrund som företaget vilar på och ska ge-
nomsyra hela organisationen i alla dess delar, 
på alla nivåer i stort och smått. I praktiken 
innebär det att ett beslut som inte överens-
stämmer med något av kärnvärdena inte ska 
genomföras. I stället ska ett alternativ sökas 
som överensstämmer med dem.

Uppförandekod
Vividas företagskultur präglas av öppenhet och 
bolaget strävar alltid efter att agera ärligt och 
i överensstämmelse med omvärldens krav och 
förväntningar. Öppenhet är en förutsättning för 
att bygga förtroende. Kunder, medarbetare och 
beslutsfattare måste kunna lita på att Vivida 
som assistanssamordnare använder resurserna 
på ett riktigt sätt och inte missbrukar kunder-
nas förtroende eller allmänna medel.

Hög grad av empati, saklighet och öppenhet 
utgör viktiga hörnstenar i Vividas arbete och 
även för utveckling av bolagets konkurrens-
förmåga. Handlingssätt och etik hör ihop. Som 
företag och arbetsgivare har Vivida ett stort 
ansvar och detta ansvar delas av alla inom 
organisationen.

Vivida har utvecklat ett antal policy som 
samtliga medarbetare ska följa. Det innefattar 
bland annat etikpolicy, arbetsmiljöpolicy, mil-
jöpolicy, personalpolicy och investeringspolicy. 
Våren 2009 fattade Vividas styrelse beslut om 
att låta uppföra en uppförandekod, eller Code 
of Conduct som det också kallas, som sam-

manfattar de gemensamma regler, värderingar 
och policy som alla medarbetare ska kunna och 
arbeta efter. Detta är ett ständigt pågående 
arbete.

Fn:s global Compact
Vivida Assistans stödjer FN:s Global Compact, 
tio principer för företags agerande gällande 
mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöpraxis 
och antikorruption.

Global Compacts principer stämmer väl 
överens med Vividas värderingar som redan 
finns i vår etikpolicy och vår miljöpolicy. I ar-
betet med implementeringen av FN:s Global 
Gompact skall Vivida upprätta en rapport som 
beskriver hur vi arbetar med dessa frågor samt 
vilka åtgärder som har vidtagits.

Genom att engagera sig i sociala frågor och 
ansluta sig till FN:s Global Compact har Vivida 
förbundit sig att i all sin verksamhet skydda 
och stödja mänskliga rättigheter och motverka 
korruption, diskriminering och alla former av 
tvångsarbete.

R-företag
Sedan 2008 är Vivida Assistans anslutet till 
R-företagen, en organisation för etiskt företa-
gande. Det innebär att vi verkar för ett etiskt 
förhållningssätt i allt vad vi företar oss, vare sig 
vi ägnar oss åt affärer eller annan verksamhet, 
med en målsättning att tillfredsställa viktiga 
behov hos våra kunder/uppdragsgivare och 
andra intressenter. Under 2010 erhöll Vivida en 
R-licens, ett intyg på att bolaget arbetar i enig-
het med sina kärnvärden.

omtanke Ansvar Kompetens Förtroende
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Förvaltningsberättelse: Marknadsbeskrivning

Förvaltningsberättelse
styrelsen för Vivida Assistans AB, organisationsnummer 556666-3265, med säte 
i Örebro avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Årsredovisningen 
kommer att fastställas på årsstämman den 22 maj 2011.

Marknadsbeskrivning
Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges till personer som har omfattande funktionshinder. Personlig as-
sistans är en av tio insatser som kan beviljas enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (Lss).

och ytterligare ca 60 000 personer som har rätt 
till en eller flera insatser enligt LSS från kommu-
nerna. Sammanlagt uppgick det totala antalet 
LSS-insatser till drygt 111 000.

Kommunerna inte längre störst
Marknaden för personlig assistans är bred och 
mångfacetterad med stor konkurrens. Fortsatt 
har Sveriges kommuner en stor del av mark-
naden men de är inte längre den största ak-
tören på marknaden. Under 2010 fanns ca 54 
procent av samtliga personer som beviljats 
assistansersättning hos privata assistansbolag. 
Kommunernas andel av marknaden har suc-
cessivt sjunkit för att utgöra ca 36 procent un-
der 2010, en minskning från 56 procent 2008. 
Resterande marknadsandelar delas mellan ko-
operativ och enskilda personer som själva valt 
att driva sin assistans. 

De privata vårdgivarna utgör den absolut 
största aktören och är också den grupp på 
marknaden som växer, främst genom att suc-
cessivt ta marknadsandelar från kommunerna. 
De senaste 10 åren har kommunernas tidigare 
dominans snabbt minskat och kommer troligen 
att fortsätta att minska till fördel för privata 
vårdgivare.

Unik möjlighet till självbestämmande
Branschen karaktäriseras av ett för vården 
unikt synsätt. Vårdtagaren har ett självbe-
stämmande i vem den önskar som vårdgivare. 
Självbestämmandet sker utan det normala för-
farandet med upphandlingar och utan inflytan-
de och ekonomisk styrning från kommunerna. 
Ersättningen för utförandet fastställs årligen 
av regeringen i form av ett schablonbelopp. 
Eftersom branschen före 2008 i stort sett sak-
nat regler om hur ersättningen ska användas 
och att det fortfarande inte krävs någon form 
av tillstånd för att bedriva verksamhet är sam-
ordning av personlig assistans en mycket kon-
kurrensutsatt bransch. 

Ökad tillsyn
Konkurrensen har skapat en rik flora av assis-
tansbolag i alla storlekar med olika syn på vad 
som är god assistans. Med tiden har detta re-
sulterat i ett stort urval av vårdgivare för den 
enskilde att välja mellan. Naturligtvis har frihe-
ten också inneburit att branschen dragit till sig 
oseriösa aktörer som inte konkurrerar på lika 
villkor. 

Med anledning av detta och den uppmärk-
samhet detta har skapat i media har statsmak-
ten reagerat och genom lagstiftning bestämt 
hur ersättningen får användas. Syftet med 
lagstiftningen är att försäkra sig om att ersätt-
ningen används till att köpa assistans och att 
ingen del får betalas ut till den funktionsned-
satte i form av så kallade ”trivselpengar”. 

Sedan den 1 januari 2011 är branschen 
tillståndspliktig vilket innebär att alla som 
bedriver samordning av personlig assistans 
måste ha tillstånd från Socialstyrelsen för att 
få bedriva verksamhet. Detta medför även att 
Socialstyrelsens har tillsyn över all verksamhet 
enligt LSS.

Genom reformen 1994 fick personer med 
funktionsnedsättning möjligheten att själva 
välja hur deras assistans ska skötas. Idag kan 
de välja mellan att låta kommunen sköta as-
sistanssamordningen eller att själva vara ar-
betsgivare. Den assistansberättigade har även 
möjlighet att anlita en privat utförare eller ett 
kooperativ. 

Höga kostnader för det allmänna
Assistansersättningen har haft en kraftig 
kostnadsutveckling sedan den infördes 1994. 
Kostnaderna har ökat från 3,3 miljarder kronor 
till drygt 22 miljarder kronor 2009, där staten 
stod för 18 miljarder kronor och kommunerna 
för 4 miljarder kronor. En anledning till att 
kostnaderna har ökat är att antalet personer 
som får assistansersättning har ökat. Enligt 
Försäkringskassan ökade antalet personer som 
beviljats assistansersättning med knappt 160 
procent mellan år 1994 och 2010, från ca 6 
200 personer till ca 15 800 personer. 

Den stora ökningen beror på ett flertal 
olika faktorer, den främsta orsaken är att allt 
fler personer får en diagnos och som då också 
får rätt till personlig assistans, dessa personer 
har tidigare haft andra typer av insatser som 
då belastat någon annan budget. Ytterligare 
en orsak till den kraftiga ökningen är att 
även personer med funktionsnedsättningar i 
Sverige lever allt längre. År 2009 var närmre 
40 procent av samtliga personer som beviljats 
assistansersättning 50 år eller äldre. Enligt LSS-
kommitténs bedömning är den enskilt största 
orsaken till kostnadsutvecklingen rätten att få 
behålla personlig assistans efter 65 år. 

Över tid har även beslutens storlek ökat och 
idag omfattar ett genomsnittligt beslut 110 
timmar per vecka.
Idag finns uppskattningsvis ca 18 000 perso-
ner i Sverige som har rätt till personlig assistans 

36

54

5
5

�Privata bolag, 54 %

�Kommuner, 36 %

�Kooperativ, 5 %

�Egen regi, 5 %

Marknadsandelar bransch 
personlig assistans, %

Verksamhetsåret 2010 har varit 
ett positivt år med bra tillväxt, 
god lönsamhet och ett fortsatt 
arbete av att successivt bredda 
Vividas erbjudande. 2011 förvän-
tas innebära en fortsatt god till-
växt och ytterligare breddning 
av företagets erbjudande.

samman fattning
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Beskrivning av Vividas större konkurrenter

och äger idag även assistansbolagen Argolis, 
Avinira Center, Marks Assistans, Nordlandia 
Care, Personal Care och Vitanova. Frösunda 
är aktiva när det gäller kommunala upphand-
lingar och driver idag verksamheter på entre-
prenad. Gruppen driver även verksamhet inom 
boenden, daglig verksamhet, äldreomsorg och 
coachning. Frösunda har verkat i 20 år och hu-
vudkontoret ligger i Solna.

team olivia 
Team Olivia är en företagsgrupp som har sin 
grund i företaget Olivia Assistans. De har, lik-
som Frösunda, små lokala kontor runt om i lan-
det och erbjuder sin verksamhet utifrån dessa. 
Under 2009 har Team Olivia vuxit snabbt ge-
nom ett flertal förvärv. Team Olivias huvudä-
gare är riskkapitalbolaget Procuritas. Team 
Olivia bedriver även verksamhet inom äldrebo-
ende, städning, hemtjänst med mera. I Team 
Olivia ingår även bolagen Assistansbolaget, 
Nordströms Assistans samt Inre Kraft i Boden. 
Gruppen har huvudkontor i Solna.

JAg
JAG är egentligen ett kooperativ (ideell fören-
ing utan vinstintressen) som bildat ett bolag. 
1994 bildades kooperativet JAG. Under 2009 
omsatte JAG 695 miljoner kronor och gjorde 
en vinst på 19 miljoner.

omsorgshuset
Omsorgshuset i Stockholm startades år 2000 
och finns idag representerat i Stockholm, 
Linköping, Norrköping och Visby. Omsorgshuset 
tillhandahåller hemtjänst för äldre och person-
lig assistans för funktionshindrade.  

svensk Assistans
Svensk Assistans finns representerat i 
Stockholm, Linköping, Norrköping och 
Katrineholm. Grundare och huvudägare är 
Anastasia Georgiadou. Hon syns ofta i debat-
ter och är engagerad i organisationen Svenskt 
Näringsliv. Svensk Assistans har sitt huvudkon-
tor i Solna. Gruppen bedriver även verksamhet 
inom städning och hemtjänst. I gruppen ingår 
även assistansbolagen Amelia Assistans och 
Adena Assistans.

Assistansia
Assistansia är Sveriges största assistanssam-
ordnare och har vuxit snabbt genom offensiv 
marknadsföring och ett flertal köp av assis-
tansbolag. Under 2010 omsatte Assistansia 1 
400 miljoner kronor med en vinst på 123 mil-
joner kronor. Assistansia är aktiva när det gäl-
ler kommunala upphandlingar och driver idag 
assistans på entreprenad. Assistansia har fun-
nits med sedan år 2000 och bolaget har sålts 
i flera omgångar, senast år 2008 då det brit-
tiska riskkapitalbolaget Argan Capital blev hu-
vudägare. Assistansia ingår i Humana Group 
där även assistansbolagen Amanda Assistans, 
Din Assistans, My Life Personlig Assistans och 
Blåvingen Assistans ingår. Gruppens huvud-
kontor ligger i Solna.

Frösunda
Frösunda är Sveriges näst största assistans-
samordnare med flera lokalkontor på olika 
platser i Sverige. Under 2010 såldes Frösunda 
av det danska riskkapitalbolaget Polaris Equity 
till det brittiska riskkapitalbolaget HG Capital. 
Frösunda har vuxit genom ett flertal förvärv 
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Bolag, siffror för 2009 omsättning, mkr Resultat, mkr Marginal % soliditet %

1. Humana Group 
 (inkl. Assistansia, Amanda, Din Assistans, 

My Life & Blåvingen Assistans).1 
 1 756 150,0 8,5 36,5

2. Frösunda Gruppen 
 (inkl. Frösunda LSS, Argolis, Marks, 

Personal Care, Norlandia & Vitanova)
1 716 144,0 6,7 19,1

3. Team Olivia 
(inkl. Olivia Assistans, Olivia Vård & Omsorg, 
Nordströms, Assistansbolaget och Inre Kraft)

741 40,7 5,5 45,3

4. Brukarkollektivet JAG 695 19,1 2,7 11,2

5. Omsorgshuset i Stockholm 180 7,5 4,1 47,6

6. Svensk Assistans 
 (inkl. Adena Assistans)

151 18,5 12,1 14,6

7. Särnmarks 143 8,3 5,8 32,9

8. Marcus Assistans 134 26,5 19,7 6,9

9. Passal 121 3,7 3,0 20,0

10. Assistanslotsen 104 4,7 4,5 -8,5

11. Vivida Assistans 102 2,7 2,7 29,1

12. Omtanken Dalarna 101 2,3 2,3 10,7

1. Vår uppskattning då Humana Group hade ett bokslut 2008 som omfattade 18 månader.

Källa: UC Branschrapport personlig assistans 2010:2

tabell över Vivida och Vividas större konkurrenter

särnmarks Assistans
Särnmarks Assistans finns i Stockholm och 
Visby med huvudkontor i Solna. Grundare och 
huvudägare är Mikael Särnmark. De har även 
dotterbolag som arbetar med hemtjänst. 

Marcus Assistans
Marcus Assistans grundades 2001 och finns 
idag i hela Sverige med huvudkontor i Örebro. 
Grundare och huvudägare är bröderna Sabri 
Erdinc och Binyami Erdinc. De har även dotter-
bolag som arbetar med hemtjänst. 

Passal Assistans 
Passal Assistans har sitt säte i Göteborg, men 
har även ett kontor i Kristinehamn. Bolaget 
grundades 2001. Grundare och huvudägare är 
Kerstin Leufvén, Lotta Macherelle och Helena 
Sjölander. Bolaget bedriver även verksamhet 
inom daglig verksamhet.

Assistanslotsen
Assistanslotsen har sitt huvudkontor och störs-
ta upptagningsområde i Jämtland och norra 
delen av Sverige. Dessutom har företaget kon-

tor både i Västmanland och i Blekinge. De har 
även ett dotterbolag som bland annat arbetar 
med försäljning av kläder och utbildning.

omtanken dalarna
Omtanken Dalarna är ett ganska anonymt bo-
lag med säte i Ludvika. Bolaget har även ett 
kontor i Borlänge. Bolaget har bedrivit person-
lig assistans sedan 1994. Grundare och huvud-
ägare är Anne Bohman.
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Verksamhet
Vivida Assistans AB är ett privat vårdföretag som specialiserat sig på att i huvud-
sak utföra beslut om personlig assistans för funktionsnedsatta barn, ungdomar 
och vuxna i hela sverige.

Bolagets verksamhet omfattar samordning av 
personliga assistenter till personer med nedsatt 
förmåga. I bolagets verksamhet ingår även att 
bedriva juridisk rådgivning, i första hand till 
funktionsnedsatta, deras familjer och anhöriga. 
Vivida Assistans erbjuder sedan 2009 även bo-
städer till funktionsnedsatta personer som har 
eller kan få personlig assistans. 

Vivida Assistans AB har bedrivit verksamhet 
sedan hösten 2004 med en kontinuerlig tillväxt 
från 21 miljoner kronor i omsättning och 51 
helårsanställda under det första verksamhets-
året till en omsättning på 142 miljoner kronor 
och 260 helårsanställda vid utgången av 2010.

Vividas erbjudande
Vivida Assistans grundades ur ett engagemang 
och en vilja att öka branschens professionalitet 
samt ett missnöje mot det fokus som lades på 
branschens mer oseriösa aktörer.

Målsättningen med att starta Vivida var 
att skapa en assistanssamordnare som kan 
erbjuda den funktionsnedsatte en kvalitativ 
assistans med hög delaktighet och full insyn. 
Utgångspunkten är att driva bolaget i enlighet 
med en stark etisk värdegrund.

Grunden för en kvalitativ assistans är resul-
tatet av en balans mellan företaget, assistenten 
och den funktionsnedsatte. Vivida satsar därför 
mycket på assistenterna. Detta görs bland an-
nat genom satsning på kompetensutveckling, 
god arbetsmiljö men även genom att erbjuda 
en av marknadens högsta löner. Tillgänglighet 
samt en hög och jämn servicenivå är även det 
en viktig del för en fungerande assistans.

Från företagets sida har det bestämts en 
standard för servicenivå som alla kunder och 
assistenter ska garanterat få del av. Den är satt 
till minst två personalmöten per år och minst 
två kundmöten per år. Medarbetarsamtal ska 
hållas minst vartannat, helst varje år, med alla 
fast anställda assistenter. Slutligen ska en ge-
nomförandeplan för varje kunds assistans upp-
rättas och kontinuerligt följas upp. 
Vivida har uppdrag över hela landet med kon-
centration till Mälardals-regionen.

Fler än tre uppdrag

ett eller ett par uppdrag
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Kompetensutveckling
Bakgrund till satsningen på kompetensutveckling för assistenter hos Vivida

Utbildningsorganisationen 2010
I januari 2010 anställdes en ny utbildnings-
samordnare på Vivida Assistans. Utbildnings-
organisationen förändrades och gjordes om 
så att utbildningarna är uppdelade i stegen 
introduktionsutbildning, grundutbildning och 
fortsättningsutbildning samt behovsanpassade 
utbildningar.

Introduktionsutbildningens målsättning 
är att assistenten ska få en introduktion på 
arbetsplatsen och att få lära känna kunden. 
Introduktionsutbildningen innehåller dels 
bredvidgång med en erfaren assistent och 
dels en genomgång av arbetsplatshäftet som 
innehåller viktig information om assistentens 
anställning. 

Grundutbildningen omfattar en heldags-
utbildning där assistenterna får träffa andra 
assistenter som är anställda hos Vivida. Att 
få möjlighet att dela erfarenhet med kol-
legor är en viktig del av grundutbildningen. 
Grundutbildningens målsättning är att delta-
garna ska få information om yrket personlig 
assistent och om professionellt förhållningssätt, 
att få kunskap om anhöriga, och krisreaktioner 
och hur man kan bemöta människor i de olika 
faserna i kris samt kort om LSS och LASS och 
sekretess. 

För att kunna vidareutvecklas i sitt yrke som 
personlig assistent när man har några års er-
farenhet av yrket ska fortsättningsutbildning 
finnas. Under 2010 var fortsättningsutbildning-
arna på planeringsstadiet.

Flera utbildningar anpassas efter kundens 
och assistenternas behov. Exempel på dessa 
så kallade behovsanpassade utbildningar kan 
vara utbildningar eller föreläsningar om funk-
tionsnedsättningar, bemötande eller utbild-
ningar riktade till vissa åldersgrupper.

Vividas utbildningskonsulter
Vivida anställde under 2010 två nya utbild-
ningskonsuler, en sjukgymnast som ergono-
mirådgivare och en barnsjuksköterska som är 
huvudinstruktör för hjärtlungräddning (HLR) 
och Livräddande första hjälpen för barn. Det är 
ovanligt att barn drabbas av hjärtstopp. Barn 
kan däremot drabbas av andra allvarliga ska-

dor och tillbud. Därför beslutade Vivida att ge 
assistententer som jobbar hos barnkunder ut-
bildningen Livräddande första hjälpen för barn. 
I slutet av 2010 skrev Vivida ett avtal med 
en psykolog som kan utbilda och handleda i 
assistentgrupperna.

Vivida satsar på bostäder för personer 
med funktionsnedsättning
Under 2007 inledde Vivida ett boendeprojekt. 
Det är en ny typ av boende som är anpassat för 
personer med funktionsnedsättning och som 
har eller kan få personlig assistans. Konceptet 
är utvecklat tillsammans med föräldrar och an-
höriga. Själva idén är enkel och bygger på ge-
menskap och trygghet, både för de boende och 
för Vividas medarbetare.

Idag är de flesta funktionsnedsatta hänvisa-
de till en bostad i ett kommunalt gruppboende. 
Nackdelen är att den funktionsnedsatte då inte 
har rätt till personlig assistans och den frihet 
som det innebär. Vill den funktionsnedsatte 
behålla sin personliga assistans är de hänvi-
sade till en egen bostad. Många föräldrar till 
funktionsnedsatta barn vill inte heller att deras 
barn och assistenter ska bli isolerade i en egen 
lägenhet. De vill hitta en långsiktig lösning för 
sina barn.

inflyttning i sveriges första privata 
assistansboende
Under våren 2010 kunde de första hyresgäs-
terna flytta in i Vividas första assistansboende 
beläget i Norra Bro, Örebro. Boendet färdig-
ställdes under sensommaren och den 16 sep-
tember hölls invigning av boendet. De boende 
fick då i en gemensamhandling klippa bandet 
och officiellt inviga boendet. 

Sedan Vivida presenterat konceptet har 
bolaget fått många nya förfrågningar och för 
i dagsläget diskussioner med ett flertal kom-
muner om att etablera assistansboenden på 
fler platser. Vivida bedömer att efterfrågan på 
denna typ av bostäder kommer att öka under 
de kommande åren och kommer därför att fort-
sätta att investera i uppförandet av fler boen-
den för personer med funktionsnedsättning.

Kompetensutveckling är en viktig del i att ska-
pa trygghet i yrket som personlig assistent och 
att höja status i yrket. Med rätt utbildning i sitt 
arbete blir man tryggare i bemötandet och om-
vårdnaden av kunden. Det ger också kunden 
en ökad trygghet att ha personal som är utbil-
dad och det ger företaget en kvalitetssäkring 
i assistansens genomförande. Utbildningarna 
ger tillfällen till erfarenhetsutbyte. Anhöriga 
som jobbar som personliga assistenter bjuds 
in till utbildningarna. På så sätt kan anhöriga 
och utomstående assistenter delge varandra 
sina erfarenheter och kunskaper utifrån sina 
respektive roller.

Utbildningsverksamheten har pågått sedan 
2007 och ett stort antal assistenter har tagit 
del i företagets kompetensutvecklingsprogram. 
Under 2009 genomfördes en större förändring 
av Vividas utbildningsorganisation, vilket bland 
annat innebar att antalet utbildningstillfällen 
var färre än tidigare år. Vivida beslutade också 
att inte fortsätta med valideringsutbildningen 
eftersom den kan erbjudas via kommunerna.

Successivt ökar efterfrågan på Vividas tjäns-
ter och bolaget satsar därför ytterligare resur-
ser på kompetensutveckling.

Vivida satsar på utbildning
Vividas utbildningar vänder sig i första hand 
till personliga assistenter och är uppdelade 
i flera steg, en introduktionsdel och därefter 
en grundutbildning som omfattar all personal. 
Vivida erbjuder även fortsättningsutbildningar.

Syftet med utbildningarna är att höja kom-
petensen hos de personliga assistenterna så att 
de ska känna sig trygga i sin yrkesroll som per-
sonliga assistenter, men också för att de ska tri-
vas med sitt arbete. Utbildningar är viktiga för 
att kunna erbjuda medarbetarna en möjlighet 
att träffa andra i liknande situationer och få nya 
perspektiv på sitt yrke. Kompetensutveckling är 
också viktigt för att kunna ge den funktions-
nedsatte en god omvårdnad.

Att ha ett samlat program för kompetens-
utveckling medför att Vivida kan ge alla assis-
tenter en gemensam grund att stå på. Dels i 
samarbetet mellan assistenter, men också i 
samarbetet mellan assistenter, kunder, anhö-
riga och personal på kontoret.



ÅRsRedoVisning 2010 ViVidA AssistAns • 13

Förvaltningsberättelse: organisation

organisation
organisationsschema för Vivida Assistans
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Medarbetare
Efterfrågan på Vividas tjänster fortsätter att 
växa och förväntas ha samma tillväxttakt under 
2011 som företaget haft sedan starten. Vivida 
hade vid årsskiftet drygt 650 medarbetare som 
framför allt arbetar som personliga assistenter. 

För att kunna bibehålla den höga kvalitet 
som Vivida står för ökade bemanningen på 
kontoret under 2010 med fem personer, varav 
två personalansvariga, en lönehandläggare 
en utbildningskonsulent samt en utbildnings-
samordnare. Fyra medarbetare har slutat och 
en har varit föräldraledig. Under 2011 kommer 
ytterligare åtta till nio personer att anställas till 
kontoret. 

Friskvård
En förutsättning för Vividas utveckling är att 
medarbetarna mår bra. Regelbunden friskvård 
ger medarbetarna bättre möjligheter att möta 
de fysiska, psykiska och sociala krav som ställs 
i såväl arbetslivet som på fritiden. Vividas mål-
sättning för friskvårdsarbetet är att ha friska 
medarbetare, god trivsel, bra arbetsmiljö och 
hög kvalitet i verksamheten. 

Vivida har utarbetat en friskvårdspolicy som 
erbjuder en friskvårdspeng till samtliga medar-
betare som har arbetat enligt schema i minst 
tre månader och har för avsikt att fortsätta ar-
beta enligt schema.

Tack vare ett målmedvetet arbetsmiljöarbete, 
friskvård, riktade handledningsinsatser och ut-
bildningsinsatser, bland annat i lyftteknik, kan 
Vivida hålla låga ohälsotal. Under 2010 var 
sjukfrånvaron 3,31 procent.
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Förvaltningsberättelse: organisation

Medarbetarstatistik 2010 
 Under året  (Föregående år)
Medelantal helårsanställda: 260 personer (215) 

Totalt antal anställda den 31 december:  655  personer  (610) 

Könsfördelning: 
antal anställda kvinnor:  72,5  procent  (72)
antal anställda män:  27,5  procent  (28) 

Medelålder:  39  år  (37) 

Medarbetarnas genomsnittliga branscherfarenhet:  8  år  (8) 

Personalkostnader:  128,9  miljoner kronor (90,5)

Genomsnittslön (exkl. semester och ob-kostnad): 121  kronor per timma  (116)

Sjukfrånvaro: 3,31  procent  (3,00)

Kostnader för extern utbildning:  452  tkr  (295) 

Antal interna utbildningstillfällen:  332   (75)
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Förvaltningsberättelse: Arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöarbete
Vividas huvudverksamhet är att samordna as-
sistans för funktionsnedsatta barn, ungdomar 
och vuxna i hela Sverige. Vivida tillhandahål-
ler personliga assistenter till människor som på 
grund av en eller flera funktionsnedsättningar 
inte klarar sig på egen hand. Därför är det vik-
tigt att Vivida alltid har assistenternas hälsa 
i fokus. Assistenter som trivs och känner sig 
trygga på sin arbetsplats utför ett bra arbete 
vilket kommer Vividas kunder till godo. 

Vividas riktlinjer i allt arbete med assis-
tenterna ska baseras på bolagets kärnvär-
den OMTANKE, ANSVAR, KOMPETENS och 
FÖRTROENDE. Kärnvärdena är den moraliska 
och etiska grund som företaget vilar på och ska 
genomsyra organisationen på alla nivåer, både 
i stort och smått. Ett beslut som inte överens-
stämmer med företagets kärnvärden ska inte 
genomföras. I stället ska ett alternativ sökas. 

Vivida har tre utgångspunkter för 
verksamheten:
•	 Lön
•	 Arbetsmiljö
•	 Kompetensutveckling

Med lön avses att alla assistenter ska er-
bjudas en så hög lön som resurserna tillåter. 
Assistententerna uppnår på så sätt en trygg-
het som möjliggör en kontinuitet för den 
funktionsnedsatte.

Med arbetsmiljön avses både den fysiska 
och psykiska arbetssituationen som assisten-
ten vistas i. Vividas mål är att skapa en så bra 
trivsel som möjligt för assistenterna. Detta är 
viktigt eftersom assistentens arbete i de flesta 
fall handlar om ensamarbete. 

Med kompetensutveckling avses att Vivida 

ska ge alla assistenter de verktyg de behöver 
för att klara av och känna sig trygga i sin ar-
betsroll. Det innebär också att assistenterna 
ska känna att Vivida som arbetsgivare bryr sig 
om dem, men också att bolaget strävar efter 
att göra deras arbetssituation säker exempel-
vis genom utbildning i lyftteknik, första hjälpen 
eller handhavande av teknisk och medicinsk 
utrustning.

Mål med arbetsmiljöarbetet
Målet med Vividas arbetsmiljöarbete är att 
verksamheten ska bedrivas på ett så säkert och 
effektivt sätt som möjligt. Skador och ohälsa på 
grund av arbetet ska förhindras. Målsättningen 
är att sjukskrivningstalen fortsatt ska vara 
låga. Dessutom ska arbetsmotivation, trivsel 
och samverkan främjas. Medarbetarnas delak-
tighet i sitt arbete ska vara stort. För att verk-
samheten ska fungera väl måste arbetsgivaren 
och arbetstagaren arbeta tillsammans med 
arbetsmiljöfrågorna.

Det är viktigt att komma ihåg att kraven 
på god arbetsmiljö kan komma i konflikt med 
medarbetares och kunders krav på service och 
effektivitet. Det är därför viktigt att Vivida ska-
par en förståelse om vad god arbetsmiljö inne-
bär. Utan denna förståelse kan det vara svårt 
att få arbetstagaren och kunden att acceptera 
en god arbetsmiljö som en nödvändighet.

systematiskt arbetsmiljöarbete
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innebär 
att arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats inte-
greras i de dagliga rutinerna. På så sätt beaktas 
arbetsmiljön och blir en naturlig del av den da-
liga verksamheten. Genom SAM föreligger ett 
verktyg för Vivida att styra verksamheten så 

att personalen får en bra arbetsmiljö, både fy-
siskt och psykiskt. Arbetsmiljöverkets föreskrift 
AFS 2001:1 preciserar hur man ska arbeta med 
SAM.

Vivida ska:
•	 Ha	en	arbetsmiljöpolicy	som	beskriver	mål	

och medel för arbetsmiljöarbetet
•	 Göra	en	fördelning	av	

arbetsmiljöuppgifterna
•	 Fortlöpande	undersöka	riskerna	och	bris-

terna i verksamheten
•	 Göra	riskbedömningar
•	 Omedelbart	åtgärda	upptäckta	risker	i	

arbetsmiljön
•	 Ta	fram	handlingsplaner	för	långsiktiga	

åtgärder som ska genomföras senare

Det är viktigt att poängtera att arbetsmiljöar-
betet inte är en engångsföreteelse utan en kon-
tinuerlig process som hela tiden måste beaktas 
och förankras hos alla parter med anknytning 
till Vivida. Vivida måste därför, förutom att för-
ankra arbetet, också uppmuntra och belöna 
ett gott arbetsmiljötänkande hos företagets 
medarbetare.

dokumentation
I det systematiska arbetsmiljöarbetet är det 
mycket viktigt att Vividas medarbetare konti-
nuerligt dokumenterar det arbetsmiljöarbete 
som utförs. Anledningarna är många, men den 
kanske viktigaste är att dokumentationen är 
en förutsättning för en jämn kvalitet, för att 
möjliggöra uppföljningar och för att identifiera 
trender. Dokumentationen är också avgörande 
för att kunna ge en helhetsbild och därigenom 
få ett underlag på hur arbetsmiljöarbetet kan 
förbättras. 
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Förvaltningsberättelse: Miljö och hållbar utveckling

Miljö och hållbar utveckling
Vivida strävar efter att verksamheten ska ge så liten negativ miljöpåverkan som 
möjligt. den tyngsta miljöpåverkande posten är personalens resor och Vivida för-
söker på flera olika sätt minska de negativa effekterna av resandet. Vivida arbe-
tar aktivt med att minimera sina miljöeffekter och i det arbetet upprättar bolaget 
årligen en miljöplan som kontinuerligt uppdateras och utvärderas. 

transporter viktigast
Som leverantör av personlig assistans är per-
sontransporter den enskilt viktigaste miljöfrå-
gan som också har störst klimatpåverkan. Resor 
till och från arbetet innebär en hel del resande 
med både bil och tåg men också med kollektiv-
trafik. Vivida försöker, på olika sätt, att minska 
transporternas omfattning och påverka medar-
betarnas val av transportsätt. För att minska 
resandet uppmuntras organisationen att välja 
telefonmöten då det är möjligt. 

Medarbetarna uppmuntras också att välja 
tåg eller buss framför flyg, och vid val av tjäns-
tebil välja miljöklassat fordon. 

energianvändning och 
kretsloppstänkande
Förutom att minska transporternas miljöeffek-
ter arbetar Vivida med att höja medarbetarnas 
miljömedvetenhet och att låta miljöaspekten 
genomsyra arbetet.

I övrigt har Vividas verksamhet låg miljöpå-
verkan, huvudsakligen hänförlig till förbruk-
ning av kontorsmaterial och utrangering av 

datorer. Av bolagets leverantörer av kontors-
material och datorer krävs att miljökraven TCO 
95 och TCO 99 efterlevs samt att materialet är 
återvinningsbart.

Miljöhänsyn
Företagets miljöpåverkan sker framför allt ge-
nom förbrukning av icke-förnyelsebar energi. 
Vivida strävar efter att minimera sin miljöpå-
verkan, både i luften och på marken, och att 
optimera sin resurshushållning genom bland 
annat minskade utsläpp och reducera förbruk-
ning av energi.

Vividas målsättning är att skapa ansvarsfull 
och hållbar tillväxt, och att samtidigt minska 
belastningen på miljön.

Miljöpolicy
Vivida har utarbetat en miljöpolicy som om-
fattar prioriteringar och förbättringar i verk-
samheten relaterat till miljölagstiftning och 
miljöutredning. 

exempel på  
åtgärder för att minska företagets 

miljöpåverkan:

•	 Energisparåtgärder,	som	till	exempel	släckning	av	belysning	efter		
 kontorstid

•	 Miljövänlig	hantering	av	gammal	IT-utrustning.	Då	det	är	möjligt	avyttras	ut-
rustningen för återanvändning och i annat fall går utrustningen till återvinning

•	 Uppmana	medarbetarna	att	undvika	pappersutskrifter	så	långt	det	är	möjligt

•	 Källsortering	av	papper	och	övrigt	avfall

•	Inköp	av	produkter,	förbrukningsvaror	och	tjänster	som	lever	
upp till ställda miljökrav
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Förvaltningsberättelse: Försäljning och resultat

Försäljning och resultat
2010 är bolagets sjätte verksamhetsår. Under året tecknades avtal med 18 (37) 
nya kunder, 12 (7) avtal upphörde under året. det totala antalet kunder uppgick 
vid årsskiftet till 120 (115). Under året utförde Vivida Assistans 506 430 (430 728) 
assistanstimmar.

Bolagets sammanlagda intäkter uppgick för 
räkenskapsperioden till 141,9 (102,7) mkr, en 
intäktsökning med 38,1 (29,1) procent jäm-
fört med föregående år. Rörelseresultatet upp-
gick till  5 699 (2 650) tkr, en ökning med 115 
procent jämfört med 2009. Rörelseresultatet 
motsvarar en rörelsemarginal om 4,0 (2,6) 
procent.

Finansnettot uppgick till 1 328 (1 354 ) tkr. 
Resultatet efter finansnetto uppgår till 7 027 (4 
004) tkr, vilket innebär en vinstmarginal före 
skatt på 3,8 (3,9) procent. 

Finansiell ställning
Vid årets utgång uppgick bolagets likvida 
medel till 10,8 (16,8) mkr. Utöver likvida medel 
fanns vid årsskiftet kundfordringar på 1 558 
(475) tkr, övriga fordringar på 1 343 (1 548) 
tkr, förutbetalda kostnader och upplupna in-
täkter på 982 (1 082) tkr.

Bolagets räntebärande skulder uppgick till 
0 (0) kronor. Balansomslutningen uppgick per 
den 31 december till 29,6 (25,1) mkr. Soliditeten 
uppgick till 30,6 (21,2) procent och eget kapi-
tal uppgick till 15,09 (51,06) kronor per aktie. 
Under 2010 har Vivida genomfört en fondemis-
sion där antalet aktier ökades till 520 000.

investeringspolicy
Vividas styrelse har antagit en investeringspo-
licy för bolagets finansiella placeringar. Policyn 
följer kriterierna enligt FNs Global Compact 
som tar fasta på företags agerande med av-
seende på mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, 
miljöfrågor och korruption. Företag som bry-
ter mot dessa kriterier svartlistas och utesluts 
omedelbart som placeringsalternativ.

Vividas investeringspolicy ska kännetecknas 
av försiktighet och måttfullhet. Den samlade 
portföljrisken ska regelbundet utvärderas och 
en riskbedömning ska göras av varje enskild 
placering. Investeringar kan göras i svenska 
aktier, fondandelar samt andra aktierelaterade 
instrument, så kallade strukturerade produkter 
(exempelvis Aktieindexobligationer). Bolagets 
investeringspolicy medger också investeringar 
i skuldebrev och lån, obligationer, penning-
marknadsinstrument samt fastigheter. Vid in-
vesteringar inom fastighetssektorn omfattar 
de tillåtna investeringarna bland annat mark, 
fastigheter och annan fast egendom. 

Vivida ska alltid ha en likviditet som vid varje 
tillfälle motsvarar utbetalning av en (1) månads-
lön för hela företaget inklusive sociala omkost-
nader. Särskilt beaktande av högre kostnader 
vid semesterperioden och december-lönen ska 
göras. Resterande medel kan komma att place-
ras i enlighet med denna investeringspolicy.
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Förvaltningsberättelse: Ägarförhållanden

Ägarförhållanden
Vivida Assistans är ett privatägt aktiebolag med säte i Örebro. Vivida ägs av V7 
Förvaltning AB, org.nr. 556778-8947 med säte i Örebro, som i sin tur ägs av perso-
ner verksamma i bolaget.

Aktiekapitalet i Vivida Assistans uppgick per 
den 31 december 2010 till 520 000 kronor för-
delat på 520 000 aktier, var och en med ett 

kvotvärde av 1 krona. Alla aktier medför en 
röst och lika rätt till andel till bolagets tillgång-
ar och vinst.

invigning av assistansboende, 16 september 2010.
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Förvaltningsberättelse: Förslag till vinstdisposition

Förslag till vinstdisposition
till årsstämmans förfogande står följande fria medel: 

Överkursfond 190 000 kr

Lämnade koncernbidrag -368 500 kr

Balanserad vinst 3 560 510 kr 

Årets nettoresultat   3 944 056 kr

Summa  7 326 066 kr

styrelsen föreslår att det fria kapitalet disponeras enligt följande:  

Att utdelas till aktieägarna  1 820 000 kr 

Att balanseras i ny räkning  5 506 066 kr

Summa  7 326 066 kr

Förslag till beslut om vinstutdelning
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 
1 820 000 kronor vilket motsvarar en utdelning 
om 3,50 kronor per aktie. Styrelsen föreslår 
stämman att bemyndiga styrelsen att besluta 
om betalningsdag.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt 
med försiktighetsregeln i 17 kap 3§ aktiebo-
lagslagen. Styrelsen anser att den föreslagna 
vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till 

de krav som verksamhetens art, omfattning 
och risker ställer på storleken av det egna kapi-
talet samt bolagets konsolideringsbehov, likvi-
ditet och ställning i övrigt. 

Resultatet av företagets verksamhet i övrigt 
och ställning vid räkenskapsårets utgång, fram-
går av efterföljande resultat- och balansräkning 
med tillhörande tilläggsupplysningar.
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Räkningar: Resultaträkning

Räkningar
Resultaträkning

Not 2010 2009

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 141 748 610 102 726 886

Övriga rörelseintäkter  131 626 43 079

141 880 236 102 769 965

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 1,3 -7 150 462 -9 526 321

Personalkostnader 4 -128 931 232 -90 470 228

Avskrivningar -99 250 -123 149

 -136 180 944 -100 119 698

Rörelseresultat 5 699 292 2 650 267

Resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter 5 1 398 435 1 364 277

Finansiella kostnader 6 -70 250 -10 319

Finansnetto 1 328 185 1 353 958

Resultat efter finansiella poster 7 7 027 477 4 004 225

Avsättning till periodiseringsfond -1 650 000 0

Resultat före skatt 5 377 477 4 004 225

Skatt på årets resultat 8 -1 433 421 -829 857

Årets resultat 3 944 056 3 174 368
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Räkningar: Balansräkning

Balansräkning 

Not 2010-12-31 2009-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

   Byggnader och mark 9 0 65 058

   Inventarier, verktyg och installationer 10 135 784 215 539

Finansiella anläggningstillgångar

   Andelar i koncernföretag 11 500 000 100 000

   Fordringar hos koncernföretag 12 10 000 000 0

Summa anläggningstillgångar 10 635 784 380 597

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

   Kundfordringar 1 558 128 475 700

   Fordringar hos koncernföretag 13 4 264 078 4 859 432

   Övriga fordringar 1 343 031 1 548 920

   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 981 872 1 082 802

Likvida medel 15  10 841 052 16 755 662

 

Summa omsättningstillgångar  18 988 161 24 722 516

Summa tillgångar 29 623 945 25 103 113
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Räkningar: Balansräkning

Not 2010-12-31 2009-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital 16

Bundet eget kapital

   Aktiekapital 520 000 104 000

Fritt eget kapital

   Överkursfond 190 000 190 000

   Lämnade koncernbidrag -368 500 0

   Balanserat resultat 3 560 510 1 842 142

   Årets resultat 3 944 056 3 174 368

 7 326 066 5 206 510

Summa eget kapital 7 846 066 5 310 510

Obeskattade reserver 17 1 650 000 0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 584 620 640 360

Aktuella skatteskulder 950 041 1 645 865

Övriga skulder 18 2 180 950 1 863 155

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 16 412 268 15 643 223

  20 127 879 19 792 603

Summa eget kapital och skulder 29 623 945 25 103 113

Poster inom linjen

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser 20 6 625 000 0

Balansräkning 
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Räkningar: Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

Not 2010 2009

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat 5 699 292 2 650 267

Avskrivningar 99 250 123 149

Övriga ej likviditetspåverkande poster 65 058 81 681

Erhållen ränta 224 944 20 866

Erlagd ränta -70 250 -10 319

Betald skatt -1 997 745 -241 377

Kassaflöde från den löpande verksamheten

   före förändringar av rörelsekapital 4 020 549 2 624 267

Förändring av kortfristiga fordringar -680 255 -4 911 206

Förändring av kortfristiga skulder 1 031 100 5 642 613

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital 350 845 731 407

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 371 394 3 355 674

Investeringar i anläggningstillgångar -19 495 -52 559

Investering koncernföretag -400 000 0

Realisationsvinster, erhållna utdelningar samt ränteintäkter 1 173 491 1 343 411

Andra långfristiga fordringar -10 000 000 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -9 246 004 1 290 852

Återbetalning av aktieägartillskott 0 -560 000

Utdelning till bolagets aktieägare -1 040 000 -91 798

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 040 000 -651 798

Periodens kassaflöde -5 914 610 3 994 728

Likvida medel vid årets början 16 755 662 12 760 934

Likvida medel vid årets slut 10 841 052 16 755 662
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Redovisningsprinciper och noter

Redovisningsprinciper och noter
not 1 – Redovisnings-  

och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
Årsredovisningslagen och tillämpade redo-
visningsprinciper följer Bokföringsnämndens 
allmänna råd. Om inte annat framgår är redo-
visningsprinciperna oförändrade i jämförelse 
med föregående år.

Vivida Assistans AB är ett helägt dotterfö-
retag till V7 Förvaltning AB, org.nr. 556778-
8947, med säte i Örebro, där koncernredovis-
ning upprättas. Enligt Årsredovisningslagen 
7 kap 2 § behöver inte moderbolag som är 
dotterbolag upprätta koncernredovisning. 

Som en konsekvens av den lagändring 
som trädde i kraft den 1 juli 2008 kan Vivida 
Assistans inte längre redovisa förbrukad 
assistansersättning som en skuld. Detta har 
medfört att bolaget tvingats ta upp dessa 
medel som en intäkt i resultaträkningen. Detta 
innebär en resultatförbättring som har kommit 
att beskattats med 26,3 procent.

Periodisering av inkomster och utgifter har 
skett enligt god redovisningssed.

Tillgångar, avsättningar och skulder vär-
deras till anskaffningsvärden om inget annat 
anges nedan.
För året har ingen koncernintern försäljning 
förekommit. Koncerninterna inköp står för 2,8 
procent av företagets totala inköp. 

Intäkter
Bolagets nettoomsättning utgörs så gott 
som uteslutande av försäljning av tjänster. 
Intäkterna redovisas i den period dit de är 
hänförliga. 

Leasingavtal
Tecknade leasingavtal avseende hyrda 
maskiner och inventarier är av karaktären 
operationell leasing.

Inkomstskatt
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt 
som ska betalas eller erhållas avseende 
aktuellt år, justeringar avseende tidigare års 
aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten 
skatt.

Nedskrivningar
Bolagets redovisade tillgångar bedöms vid 
varje balansdag för att avgöra om det finns 
indikation på nedskrivningsbehov.

Nedskrivning
När det finns en indikation på att en tillgång 
minskat i värde görs en bedömning av till-
gångens redovisade värde.
I de fall en tillgångs redovisade värde översti-
ger dess beräknade återvinningsvärde skrivs 
tillgången omedelbart ner till återvinnings-
värde vid bestående värdenedgång.

Återföring av nedskrivning
En nedskrivning av en tillgång reverseras om 
det föreligger en indikation på att nedskriv-
ningsbehovet inte längre föreligger och att 
det har skett en förändring i de antagan-
den som låg till grund för beräkningen av 
återvinningsvärdet.

Materiella anläggningstillgångar
Samtliga materiella anläggningstillgångar 
redovisas till anskaffningsvärde minskat 
med avskrivningar. Utgifter för reparatio-
ner och underhåll redovisas som kostnader. 
Avskrivningar enligt plan baseras på ur-
sprungliga anskaffningsvärden och beräknad 
livslängd. Inventarierna skrivs av på fem år 
från anskaffningstillfället. 

Avskrivningar 
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan 
över den förväntade nyttjandeperioden med 
hänsyn till väsentligt restvärde. Följande 
avskrivningsprocent tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar:  
Inventarier 20%

Fordringar
Fordringar redovisas efter individuell prövning 
till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
Övriga tillgångar och skulder har tagits upp till 
nominella värden.

Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar redovisas till det lägsta 
värdet av anskaffningsvärde eller marknads-
värde på balansdagen. Värdering görs enligt 
portföljprincipen (FAR SRS rekommendation 
RedR 5 Redovisning av aktier och andelar).

Utländsk valuta
Tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas 
om till svenska kronor på balansdagen.

Definitioner
Kassa och bank utgörs av kassamedel samt 
disponibla tillgodohavanden hos bank eller 
motsvarande institut.

Kortfristiga placeringar utgörs av andra 
medel än kassa och bank, främst aktier, fon-
der, obligationer och certifikat.

Likvida medel utgörs av Kassa och bank 
samt Kortfristiga placeringar.

Kassaflöde
Vid upprättandet av kassaflödesanalys har 
vägledning hämtats från Redovisningsrådets 
rekommendation RR 7.

Kassaflödesanalys har upprättats enligt 
indirekt metod. Det redovisade kassaflödet 
omfattar endast transaktioner som medför in- 
eller utbetalningar. 

not 2  

– Finansiell riskhantering

Vivida har inga väsentliga kreditrisker. 
Försäljning av tjänster sker till kunder genom 
uppdragsavtal där betalning för ersättning av 
producerade assistanstimmar betalas av staten 
genom Försäkringskassan eller av svenska 
kommuner. Kreditrisken inom Vivida finns så 
gott som uteslutande i kundfordringar. 

Vivida har historiskt haft mycket låga 
kundförluster och Vivida kontrollerar risken 
för kundförluster genom fastlagda rutiner av 
kundernas ekonomi. 

Försiktighet i hanteringen av likviditetsrisk 
innebär att inneha tillräckliga likvida medel 
och säljbara värdepapper. Vivida placerar de 
likvida medlen på bank eller i marknadsnote-
rade värdepapper. 

 

not 3  

– Övriga externa kostnader

Ersättning till revisorer
Med revisionsuppdrag avses revisors arbete 
för den lagstadgade revisionen och med 
revisionsverksamhet olika typer av kvalitets-

säkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som 
inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverk-
samhet eller skatterådgivning.

Mazars SET Revisionsbyrå AB 2010 2009
Revisionsuppdrag 180 801 166 269
Skatterådgivning 20 000 10 000
Övriga tjänster                                             61 000 60 000 
Summa 261 801 236 269

Leasingavtal (operationella)
2010 2009

Årets betalda leasingavgifter 459 922 436 164
Årets hyreskostnad 537 064 403 153
Summa 996 986 839 317

Övriga kostnader
2010 2009

Kundförluster 35 854 66 034
Skadestånd 0 350 000
Övrigt 5 855 821 8 034 701
Summa 5 891 675 8 450 735

not 4 – Anställda  

och personalkostnader

Styrelsen 2010 2009
Kvinnor 2 2
Män 3 4
Summa 5 6

Ledning 2010 2009
Kvinnor 3 3
Män 2 2
Summa 5 5

Medeltal antal anställda 2010 2009
Kvinnor 189 155
Män 71 60
Summa 260 215

Löner, ersättningar och sociala kostnader 2010 2009
Löner & andra ersättningar till styrelse 1 676 850 1 698 162
Löner & andra ersättningar till övr anställda 96 345 879 65 842 762
Bonus till administrativ personal 453 402 345 000

Pensionskostnader styrelse 182 087 169 480
Pensionskostnader till övriga anställda 3 368 614 2 524 671
Sociala kostnader 25 129 821 19 177 069
Övriga personalkostnader 1 774 579 713 084
Summa 128 931 232 90 470 228

Till styrelsen utgår arvode enligt bolagsstäm-
mans beslut. Något särskilt arvode utgår ej för 
kommittéarbete. 

Under 2010 utgick arvode till styrelsen 
med 70 (46,7) tkr. Ersättning till verkställande 
direktören och andra ledande befattnings-
havare utgörs av lön, förmåner och pension. 
Under 2010 bestod företagsledningen av fem 
personer. Dessa erhöll en sammanlagd ersätt-
ning om 2 552 (2 248) tkr, varav verkställande 
direktörens lön, pension och förmån uppgick 
till 731 (627) tkr. Förmånen uppgick till 75 

(68) tkr och avser tjänstebil, vilket innehas 
av två av de ledande befattningshavarna. 
Pensionsåldern för verkställande direktören 
är 65 år och för andra ledande befattningsha-
vare 65 år. 2010 års kostnad för verkställande 
direktörens pensionsförsäkring uppgick till 
83 (49) tkr. Verkställande direktören har en 
ömsesidig uppsägningstid på 3 månader. 
Lön utgår under uppsägningstiden. Övriga 
ledande befattningshavare har sedvanliga 
anställningsavtal och inga avtal om avgångs-
vederlag finns.
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Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron anges i procent av den samman-
lagda ordinarie arbetstiden för varje grupp.

2010 2009
Total sjukfrånvaro 3,31 3,00
   varav kvinnor 3,67 3,60
   varav män 2,36 1,00

   Ålder -29 4,29 4,70
   Ålder 30-49 3,00 2,90
   Ålder 50- 2,85 1,50

   varav långtidssjukfrånvaro 28,72 14,50

not 5 – Finansiella intäkter

2010 2009
Ränteintäkter från bankkonto 7 159 0
Ränteintäkter från kortfristiga placeringar 432 462 234 295
Ränteintäkter från kortfristiga fordringar 133 618 31 713
Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar 741 029 189 868
Ränteintäkter från moderföretag 84 167 0
Återföring av nedskrivning av kortfristiga placeringar 0 908 401
Summa 1 398 435 1 364 277

not 6 – Finansiella kostnader

2010 2009
Resultat vid försäljning av andelar i dotterföretag 0 -6 000
Skattekonto -3 929 -4 319
Räntekostnader till kreditinstitut -66 321 0
Summa -70 250 -10 319

not 7 – Resultat efter finansiella poster

Återföring av tidigare nedskrivning av värdet på kortfristiga placeringar 0 (908 401) kronor.

not 8 – skatt på årets resultat

2010 2009
Årets skatt -1 301 921 -829 857
Skatt på årets koncernbidrag -131 500 0
Summa -1 433 421 -829 857 

not 9 – Byggnader och mark

2010 2009
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 65 058 103 586
Inköp
   Byggnader 0 52 558
   Mark 0 0
Försäljningar/utrangeringar -65 058 -91 086
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 65 058

Ingående ackumulerade avskrivningar 0 0
Årets avskrivningar 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0

Utgående redovisat värde 0 65 058

not 10 – inventarier, verktyg och installationer

2010 2009
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 614 027 620 897
Inköp 19 495 0
Försäljningar/utrangeringar 0 -6 870
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 633 522 614 027

Ingående ackumulerade avskrivningar -398 488 -281 178
Försäljningar/utrangeringar 0 5 839
Årets avskrivningar -99 250 -123 149
Utgående ackumulerade avskrivningar -497 738 -398 488

Utgående redovisat restvärde             135 784 215 539

not 11 – Andelar i koncernföretag

2010 2009
Ingående anskaffningsvärde 100 000 100 000
Pågående nyemission* 400 000 10 000
Inköp 0 100 000
Försäljning 0 -110 000
Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde

500 000 100 000

Bolag Org nr Säte
Antal 
aktier

Bokfört 
värde 2010

Bokfört 
värde 2009

Vivida Assistansboende AB 556774-0724 Örebro 5 000 500 000 100 000
     
*Fordringsbelopp kvittas mot aktier i koncernföretag. Före nyemissionen i Vivida 
Assistansboende AB var antalet aktier 1 000 st. Nyemissionen registrerades 2011-02-01  
   
Information om koncernbolag Vivida Assistansboende AB  

2010 2009
Totalt eget kapital 642 021 58 711
Resultat efter skatt -185 190 -41 289

not 12 – Fordringar hos koncernföretag

2010 2009
Vid årets början 0 0
Förändring 10 000 000 0
Vid årets slut 10 000 000 0
Summa 10 000 000 0

not 13 – Fordringar hos koncernföretag (kortfristiga)

2010 2009
Vid årets början 4 859 432 0
Förändring -595 354 4 859 432
Vid årets slut 4 264 078 4 859 432
Summa 4 264 078 4 859 432

not 14 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2010 2009
Förutbetalda
   hyror 141 151 133 138
   försäkringskostnader 54 724 74 577
   kostnader för IT 115 386 271 883
   personalkostnader 57 621 75 681
   övrigt 138 431 107 439
Upplupna intäkter 474 559 420 084
Summa 981 872 1 082 802

not 15 – Likvida medel

2010 2009
Kortfristiga placeringar 2 950 546 9 877 791
Kassa och bank 7 890 506 6 877 871
Summa 10 841 052 16 755 662

not 16 – Förändring i eget kapital

Aktiekapital
Balanserat 

resultat

Övrigt 
tillskjutet 

kapital
Summa eget 

kapital
Ingående balans 
1 januari 2009 104 000 2 493 940 190 000 2 787 940
Återbetalning villkorat 
aktieägartillskott - -560 000 - -560 000
Kontant utdelning - -91 798 - -91 798
Årets resultat 2009 - 3 174 368 - 3 174 368
Utgående balans  
31 december 2009 104 000 5 016 510 190 000 5 310 510

Fondemission 416 000 -416 000 - -
Kontant utdelning - -1 040 000 - -1 040 000
Lämnade koncernbidrag - -500 000 - -500 000
Skatt på koncernbidrag - 131 500 - 131 500
Årets resultat 2010 - 3 944 056 - 3 944 056
Utgående balans  
31 december 2010 520 000 7 136 066 190 000 7 846 066

I Vivida Assistans AB finns 520 000 aktier.
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not 17 – obeskattade reserver

2010 2009
Periodiseringsfond tax 2011 1 650 000 0
Summa 1 650 000 0 

not 18 – Övriga skulder

2010 2009
Avdragen källskatt 1 951 773 1 635 887
Övrigt 229 177 227 268
Summa 2 180 950 1 863 155 

not 19 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2010 2009
Upplupna semesterlöner 3 989 551 3 787 972
Upplupna löner 9 136 015 8 209 845
Upplupen löneskatt 635 492 717 332
Sociala avgifter 2 022 090 1 738 987
Beräknat revisionsarvode 100 000 100 000
Övrigt 529 120 1 089 087
Summa 16 412 268 15 643 223

not 20 – Ansvarsförbindelser

2010 2009
Generell borgen för Vivida Assistansboende AB 5 625 000 0
Kapitaltäckningsgaranti utställd för  
Vivida Assistansboende AB

1 000 000 0

Summa 6 625 000 0
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styrelsen försäkrar att, så vitt de känner till, årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed 
för aktiebolag, lämnade uppgifter stämmer överens med de faktiska förhållandena och ingenting av väsentlig betydelse är 
utelämnat som skulle kunna påverka den bild av bolaget som skapats av årsredovisningen.

Örebro den 22 maj 2011
 

 Patrik Anshelm Fredric Käll
 styrelseordförande Verkställande direktör

 Catarina Lindström Åsa Johansson

 

nils stattin

Min revisionsberättelse har lämnats den 22 maj 2011.

Patrik Zettergren 
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
till årsstämman i Vivida Assistans AB, org. nr. 556666-3265

Jag har granskat årsredovisningen 
och bokföringen samt styrelsens 
och verkställande direktörens för-
valtning i Vivida Assistans AB för år 
2009. Det är styrelsen och verkstäl-
lande direktören som har ansvaret 
för räkenskapshandlingarna och 
förvaltningen och för att årsredo-
visningslagen tillämpas vid upprät-
tandet av årsredovisningen. Mitt 
ansvar är att uttala mig om årsre-
dovisningen och förvaltningen på 
grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlig-
het med god revisionssed i Sverige. 
Det innebär att jag planerat och 
genomfört revisionen för att med 
hög men inte absolut säkerhet för-
säkra mig om att årsredovisningen 
inte innehåller väsentliga felak-
tigheter. En revision innefattar att 
granska ett urval av underlagen 
för belopp och annan information i 
räkenskapshandlingarna. I en revi-
sion ingår också att pröva redovis-
ningsprinciperna och styrelsens och 
verkställande direktörens tillämp-
ning av dem samt att bedöma de 
betydelsefulla uppskattningar som 
styrelsen och verkställande direk-
tören gjort när den upprättat års-
redovisningen samt att utvärdera 

den samlade informationen i årsre-
dovisningen. Som underlag för mitt 
uttalande om ansvarsfrihet har jag 
granskat väsentliga beslut, åtgär-
der och förhållanden i bolaget för 
att kunna bedöma om någon sty-
relseledamot eller verkställande di-
rektören är ersättningsskyldig mot 
bolaget. Jag har även granskat om 
någon styrelseledamot eller verk-
ställande direktören på annat sätt 
har handlat i strid med aktiebo-
lagslagen, årsredovisningslagen el-
ler bolagsordningen. Jag anser att 
min revision ger mig rimlig grund 
för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats 
i enlighet med årsredovisningsla-
gen och ger en rättvisande bild av 
bolagets resultat och ställning i en-
lighet med god redovisningssed i 
Sverige. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens öv-
riga delar.

Jag tillstyrker att årsstämman 
fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för bolaget, dis-
ponerar vinsten i bolaget enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen 
och beviljar styrelsens ledamöter 
och den verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 22 maj 2011

Patrik Zettergren
Auktoriserad revisor
Mazars SET Revisionsbyrå AB
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Bolagsstyrning

Bolagsstyrning 
Bolagsstyrning i Vivida Assistans utgår från 
den svenska aktiebolagslagen, svensk kod för 
bolagsstyrning och Vivida Assistans uppfö-
randekod samt andra relevanta regler och re-
kommendationer för aktiemarknadsbolag.

Vividas styrelse och ledning arbetar med en 
aktiv styrning.

Vivida är inte skyldigt att tillämpa ”Svensk 
kod för bolagsstyrning”. Bolagets styrelse har 
trots detta beslutat att i all väsentlighet följa 
koden. Styrelsens bedömning är att bolaget väl 
lever upp till kraven och att koden tillsvidare 
inte föranleder några väsentliga förändringar. 

Bolagsordning
För den fullständiga bolagsordningen se Vividas 
hemsida www.vivida-assistans.se

Bolagsstämma
Enligt aktiebolagslagen är årsstämman företa-
gets högsta beslutande organ. Vid årsstämman 
utövar aktieägarna sin rösträtt. På stämman 
i Vivida Assistans motsvarar en aktie en röst. 
Samtliga aktieägare som är registrerade i aktie-
boken per avstämningsdagen och som anmält 
deltagande i tid har rätt att delta i stämman 
och rösta för det totala innehavet av aktier.

Årsstämma 2010
Vivida Assistans AB höll sin årsstämma i 
Katrineholm tisdag den 24 maj 2010. 

Stämmans beslut överensstämmer med de 
förslag styrelsen lade fram i kallelsen.

Följande beslut fattades vid årsstämman. 
Samtliga beslut var enhälliga. 

 

Patrik Anshelm, Åsa Johansson, Fredric •	
Käll, Catarina Lindström och Nils Statin 
omvaldes för tiden intill nästa stämma. 
Hans Wennberg valde att avböja om-
val. Patrik Anshelm utsågs av stämman 
till ordförande. 
Stämman beslutade att utdelning 2010 •	
skulle utgå med 10,00 kronor per ak-
tie, vilket totalt uppgick till 1 040 000 
kronor.
Stämman beslutade att bemyndiga sty-•	
relsen att för tiden intill nästa årsstäm-
ma, vid ett eller flera tillfällen, fatta 
beslut om ökning av Vivida Assistans 
aktiekapital.
Stämman beslutade att utse Patrik •	
Anshelm, Åsa Johansson och Fredric 
Käll till ledamöter i valberedningen. 
Stämman beslutade att utse Patrik •	
Anshelm och Nils Stattin till ledamöter i 
ersättningsutskottet. 

styrelsen och dess arbete
sammansättning
Huvudägaren strävar efter att de av stämman 
valda styrelseledamöterna ska representera 
kunskap och kompetens som är relevant för 
Vivida Assistans verksamhet. Närmare uppgif-
ter om styrelseledamöterna återfinns på sidan 
44.

styrelsens arbetsordning
Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för or-
ganisation och ledning av bolaget. Styrelsen 
ska fortlöpande kontrollera bolagets ekono-
miska situation. Styrelsens ordförande ska 

leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen 
fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och 
bolagsordningen föreskriver. Vid det konstitue-
rande styrelsemötet fastställer styrelsen årligen 
en arbetsordning med instruktioner avseende 
arbetsfördelning mellan styrelse och verkstäl-
lande direktören, samt instruktioner för eko-
nomisk rapportering. Styrelsen kallas till minst 
fyra ordinarie sammanträden utöver konstitu-
erade sammanträde. Sammanträdena koordi-
neras i den mån det är möjligt till tidpunkterna 
för ekonomisk rapportering och bolagsstämma. 
Utöver ordinarie sammanträden, kallas styrel-
sen till ytterligare sammanträden när situatio-
nen så kräver. Vid styrelsesammanträdet där 
årsbokslutet presenteras deltar revisorerna för 
att meddela iakttagelserna vid revisionen.

Redogörelse för styrelsearbetet 2010
Utöver konstituerande sammanträde har sty-
relsen under verksamhetsåret 2010 hållit sex 
protokollförda sammanträden. Sekreterare 
har varit Katarina Petterson. Styrelsen har 
behandlat de fasta punkter som förelåg vid 
respektive styrelsemöte, såsom affärsläget, 
resultat och ställning, delårsrapporter och års-
bokslut. Därutöver har frågor rörande strategi, 
utveckling, kärnvärden och målsättningar be-
handlats. Vid ett av sammanträdena, utöver 
boksluts-sammanträdet, har revisorn medver-
kat för att meddela sin löpande granskning av 
verksamheten. Styrelsen arrangerar årligen en 
strategihelg där även ledning och ägare deltar. 
På mötet presenterar ledningen verksamheten 
och mötet för sedan öppna diskussioner om 
bolagets mål, visioner och strategier. Utöver 
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styrelsesammanträden, samlades styrelsen i 
september i samband med bolagets årligen 
återkommande kick-off.

Styrelsen har även utformat en VD-
instruktion som antogs på styrelsens möte i 
november 2010.

Utskott 
Ersättningsutskott

Vividas ersättningsutskott arbetar med princi-
per för lönesättning och övriga anställnings-
villkor för Vividas VD och ledande befattnings-
havare. Ersättningsutskottet arbetar för att ge 
bästa möjliga förutsättningar för att förmåns-
frågor får en allsidig och väl genomtänkt be-
handling. Ersättningsutskottet har samman-
trätt en gång under 2010 och består av Patrik 
Anshelm och Nils Stattin.

Revisionsutskott

Styrelsen har inte tillsatt ett särskilt revisionsut-
skott utan dessa frågor behandlas av styrelsen 
i sin helhet. 

Arvodering av styrelsen 
Det totala arvodet till styrelsens ledamöter 
valda av bolagsstämman beslutas av bolags-
stämman och uppgår för år 2010 till 70 000 
kronor. Till styrelsens ordförande utgår inget 
arvode och till var och en av de ledamöter som 
ej erhåller annan ersättning från bolaget utgick 
under året ett arvode om 30 000 kronor. Ingen 
ersättning utgår för arbete i utskott.

Styrelsens närvaro och ersättning

Närvaro Innehav Ersättning1 Oberoende2

Patrik Anshelm 6/6 0 0
Åsa Johansson 6/6 0 30 000 Oberoende3

Fredric Käll 6/6 0 0
Catarina Lindström 2/6 0 10 000 Oberoende3

Nils Stattin 6/6 0 30 000 Oberoende3

1)  Beloppet avser styrelseledamotens ersättning. 2)  Enligt definition i ”Svensk kod för bolagsstyrning”. 3)  Ledamoten är att 

anse som oberoende till både bolaget och dess ledning samt till större aktieägare i bolaget.

Verkställande direktören
Verkställande direktören leder verksamheten 
inom de ramar som styrelsen lagt fast. Han 
tar fram nödvändigt informations- och be-
slutsunderlag inför styrelsemöten, är föredra-
gande samt avger motiverade förslag till be-
slut. Verkställande direktören leder bolagets 
arbete och fattar beslut i samråd med övriga 
ledande befattningshavare. Övriga ledande be-
fattningshavare består av ekonomichef, grupp-
chef för personalansvariga, lönechef samt 
marknadschef. 

Revisorer
Revisorer utses enligt aktiebolagslagen av stäm-
man vart fjärde år. Revisor Patrik Zettergren på 
revisionsbyrån Mazars SET Revisionsbyrå AB 
är vald som revisor fram till årsstämman 2012. 
Styrelsen får under året presentationer av bola-
gets revisor som granskat att bolagets interna 
och externa redovisning uppfyller kraven som 
ställs enligt aktiebolagslagen.

styrelsens rapport om intern kontroll
Styrning och internkontroll följer koncernens 
gemensamma rapporteringsstruktur, finanspo-
licy och övriga policy upprättade av bolagets 
styrelse. Revisorerna granskar de interna rap-
porteringsrutinerna varje år i samband med 
den årliga revisionen. Revisorernas granskning 
av internkontroll och risk presenteras i en rap-
port som föredras i styrelsen.
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styrelsen 
Patrik Anshelm, född 1967 
Ordförande i styrelsen sedan 2005
Marknadschef Vivida Assistans AB
Övriga uppdrag: Ledamot 
Hygienshoppen Svenska AB, 
Vivida Assistansboende AB, V7 
Förvaltning AB samt Örebro FUB 

Åsa Johansson, född 1943
Ledamot i styrelsen sedan 2007
VD ÅJAB Kompetens
Övriga uppdrag: Ordförande 
KIF Örebro,  ledamot 
Sparbanksstiftelsen Nya

Fredric Käll, född 1966
Ledamot i styrelsen sedan 2004
VD Vivida Assistans AB
Övriga uppdrag: Ordförande 
Bransch personlig assistans inom 
Vårdföretagarna, ledamot Vivida 
Assistansboende AB samt 
V7 Förvaltning AB

Catarina Lindström, född 1964
Ledamot i styrelsen sedan 2005
Personlig assistent  
Vivida Assistans AB
Övriga uppdrag: Ordförande för 
Riksförbundet för leversjuka

Nils Stattin, född 1958
Ledamot i styrelsen sedan 2005
Personaldirektör DeLaval 
International AB
Övriga uppdrag: -

Revisor
Patrik Zettergren, född 1959
Auktoriserad revisor Mazars SET re-
visionsbyrå AB, Stockholm
Vald sedan 2008
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Fredric Käll, född 1966
Verkställande direktör
Jur. kand.
Anställd sedan: 2004

Patrik Anshelm, född 1967 
Marknadschef 
Civilekonom
Anställd sedan: 2007

Carin Karlsson, född 1975
Ekonomichef
Civilekonom
Anställd sedan: 2005

Katarina Pettersson, född 1970
Lönechef
Ekonom
Anställd sedan: 2005

Anna-Karin Wallgren, född 1977
Gruppchef personalansvariga
Personalvetare
Anställd sedan: 2006

Ledningsgrupp
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definitioner
Finansiella definitioner

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av omsättningen.

skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder dividerat med eget kapital.

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.

tillväxt
Ökning i nettoomsättning i relation till föregående års nettoomsättning.

Vinstmarginal
Resultat före skatt i procent av omsättningen.
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Vivida Assistans AB, årsredovisning 2010: Text och produktion: Vivida Assistans, Foto: Rasmus Hammarlund, Form och sättning: Albert Svensson, Inforum Media i Örebro AB



Vivida Assistans i korthet
Vivida Assistans är ett privat alternativ för män-
niskor med stora och bestående funktionsned-
sättningar. Vi erbjuder individuellt anpassad 
personlig assistans till funktionsnedsatta barn, 
ungdomar och vuxna i hela landet.

Vivida strävar efter att vara Sveriges mest 
seriösa samordnare av personlig assistans. Hos 
oss får du öppenhet och insyn och det vi lovar 
det håller vi. Med delaktighet från den funk-

tionsnedsatte och en gedigen personalomsorg 
skapar vi en seriös assistanssamordning.

Vivida fokuserar på kundvärde och in-
vesterar bland annat genom dotterbolaget 
Vivida Assistansboende pengar i utveckling 
av bostäder anpassade för personer med 
funktionsnedsättning.

Vi har kollektivavtal och är medlem i 
Vårdföretagarna.

Vivida Assistans AB
Box 1814

701 18 Örebro
019-555 43 00

Besöksadress: skomaskinsg 6
www.vivida-assistans.se


